
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ 

วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
_______________________________ 

ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๑. พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
๒. 
๓.   

นายสุทธิพล 
นายประเสริฐ 

ทวีชัยการ 
ศีลพิพัฒน์ 

กรรมการ 
  กรรมการ 

๔. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๕. พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการ 

 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.  

๑. นายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร    เลขานุการ  
๒. นายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ  
๔. นายอดุลย์  วิเศษบุปผา ผู้ช่วยเลขานุการ  
๕. พันเอก สมมาส ส าราญรัตน์ ผู้บริหารระดับต้น (กท.)  
๖. นางสาวธัญยชนก มานะวะ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (กท.)  
๗. นางสาววรุณรัตน์ กิจภากรณ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (กท.)  
๘. นายเนวิน พนมขวัญ ลูกจ้าง (กท.)  
๙. นางสาวพิชรดา โสมกุล ลูกจ้าง (กท.) 
๑๐. นางสาวญาณิน วัชรบุญโชติ       ลูกจ้าง (กท.) 
๑๑. นางสาวนารีรัตน์ เมธีกุล ลูกจ้าง (กท.)  
๑๒. นางสาวกฤติยา วิสุทธาภรณ์ ลูกจ้าง (กท.)  

 
ผู้ชี้แจง 

๑. นางสุพินญา   จ าปี   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมาย 
        โทรคมนาคม 

๒. นายองอาจ    เรืองรุ่งโสม  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานการ  
       อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม๑ 

๓. นายชุติเดช   บุญโกสุมภ์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานกลุ่มงาน 
       โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 

javascript:showContact('7163')


๒ 

 

๔. นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการ
เลขหมายโทรคมนาคม 

๕. นายชัยยุทธ   มังศรี    ผู้บริหารระดับต้น(มท.) 
๖. นางสาวศรีสุดา  พรหมมานุวัติ   ผู้บริหารระดับต้น(ตย.) 

 ๗. นายนิพนธ์   จงวิชิต  ผู้บริหารระดับต้น (สท.) 
 ๘. นายภูริช  ประสานศักดิ์    พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 
๙. นายโสรัจจ์ ศรีพุฒ  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (มท.) 
๑๐. นางสาววิไล เถื่อนทองแถว  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (วท.) 
๑๑. นางสาวใจทิพย์ ศรีโนนชัย  พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (วท.) 
๑๒.นายณัฐสุต อาจารวงศ์  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ชท.) 
๑๓. นายศุภกาญจน์ บุญจันทร์  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (จท.) 
๑๔. นางสาวรสพร แต่รุ่งเรือง  ลูกจ้าง (ชท.)  
๑๕. นายพันธ์ เจตนลิน  ลูกจ้าง (ตย.)  
๑๖. นางสาวนันทวรรณ สุนงาม  ลูกจ้าง (วท.)  
๑๗. นายณัฐพัฒน์ ชินบุตร  ลูกจ้าง (วท.)  

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
   ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 

หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 
กทค. พิจารณาอีกครั้ง  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑    รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กทค. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖  
 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ 



๓ 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒    การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม ๔ หลัก ให้แก่ กระทรวงมหาดไทย (กลุ่มงานบริหาร

และจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 
มติที่ประชุม รับทราบตามที่เสนอ และให้ กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมตรวจสอบ

วันลงรับของเอกสารให้ถูกต้อง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 

ระเบียบวาระคงค้างจากการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ รายงานผลการด าเนินการแก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

รูปแบบใหม่บนคลื่นความถี่ ๘๐๐ MHz ให้ถูกต้องตามมาตรา ๔๖ แห่ง พ.ร.บ. 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) น าเสนอผลการ
ด าเนินการแก้ไขสัญญาที่เก่ียวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่บนคลื่น
ความถี่ ๘๐๐ MHz ให้ถูกต้องตามมาตรา ๔๖ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยจากการตรวจสอบการแก้ไขสัญญาตามข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจ 
ระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม กับ บจก. บีเอฟเคที และ บจก. เรียลมูฟ ให้ถูกต้อง
ตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕  โดย
ส านักงาน กสทช. ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าควรมีการแก้ไขสัญญา ๒ ข้อ คือ ข้อ 
๒.๑๑ ของร่างสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมเพ่ือให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในระบบ HSPA และข้อ ๑ ของสัญญาบริการขายส่งบริการบนโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ HSPA 

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคมมีหนังสือแจ้งแนว

ทางการแก้ไขร่างสัญญาตามข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจที่มีความชัดเจน ให้ บมจ. กสท 
โทรคมนาคม ด าเนินการแก้ไขร่างสัญญาตามข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจให้ สอดคล้อง 
และเป็นไปตามมติ กทค. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๕ โดยให้บมจ. กสท โทรคมนาคม เร่งรัดการ
จัดส่งร่างสัญญาฉบับแก้ไขให้ กทค. พิจารณาโดยเร็วต่อไป 

 ๒. ให้ส านักงาน กสทช. ตรวจสอบการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๔๖ ของ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ง กทค. ได้มีค าสั่งทาง



๔ 

 

ปกครอง ตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๕ และด าเนินการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองตามกระบวนการและข้ันตอนของกฎหมายต่อไป 

 
ระเบียบวาระคงค้างจากการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมส าหรับรับ-ส่งสัญญาณโทรคมนาคมไร้สายเพื่อผู้

ให้บริการรายอ่ืนของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  (กลุ่มงาน
โครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย(นายชุติเดช
ฯ) น าเสนอข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมส าหรับรับ-ส่งสัญญาณโทรคมนาคมไร้สาย
เพ่ือผู้ให้บริการรายอื่นของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) เพ่ือให้
บริษัทฯสามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตท่ีขอใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไป 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการของข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ส าหรับรับ-ส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมไร้สายเพือ่ผู้ให้บริการรายอื่นของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน)เพ่ือให้บริษัทฯสามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับ
ใบอนุญาตที่ขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไปได้ภายใต้หลักเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายและ
ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ก าหนด และ
ให้บริษัทฯ ด าเนินการประกาศเผยแพร่ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเป็น
การทั่วไปตามข้อ ๓๓ ของประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ตามแนวทางที่กลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 

คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย(นายชุติ

เดชฯ) น าเสนอข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมของบริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตท่ีขอใช้โครงข่ายโทรคมนาคมต่อไป 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการของข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ของ

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถเจรจา
เกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตท่ีขอใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมต่อไปได้ภายใต้หลักเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายและ ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้
และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕ ๔๙ก าหนด และให้บริษัทฯ ด าเนินการ



๕ 

 

ประกาศเผยแพร่ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเป็นการทั่วไปตามข้อ ๓๓ 
ของประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  ตาม
แนวทางท่ีกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายเสนอ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย(นายชุติเดช
ฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงเพื่อให้ กทค. พิจารณาออกค าสั่งทางปกครองให้ บริษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)จัดส่งข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมาให้ 
กสทช. พิจารณาตามข้อ ๑๒๓ ของประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีค าสั่งทางปกครองไปยัง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เพ่ือให้

จัดส่งข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้ แก่ กสทช. พิจารณาตาม นัย
ข้อ ๑๒๓ ของประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๙ ตามแนวทางท่ีกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ ข้อ เสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมบริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ ของ

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด(มหาชน)  (กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และ
เชื่อมต่อโครงข่าย) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย      
(นายชุติเดชฯ) น าเสนอ ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม บริการวงจรเช่าส่วน บุคคล
ระหว่างประเทศ ของ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด(มหาชน) เพ่ือให้บริษัทฯ 
สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตท่ีขอใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมต่อไป 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการของข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม บริการวงจรเช่าส่วน บุคคล

ระหว่างประเทศ ของ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด(มหาชน) เพ่ือให้บริษัทฯ 
สามารถเจรจาเกี่ยวกับสัญญาการใช้โครงข่ายคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตท่ีขอใช้โครงข่าย
โทรคมนาคมต่อไปได้ภายใต้หลักเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายและ ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้
และเชื่อมต่อโครงข่ายก าหนดและให้บริษัทฯ ด าเนินการประกาศเผยแพร่ข้อเสนอการ ใช้
โครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเป็นการทั่วไปตามข้อ ๓๓ ของประกาศ กทช. ว่าด้วยการ
ใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  ตามแนวทางท่ีกลุ่มงาน โครงข่าย
พ้ืนฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายเสนอ 

 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ค า ขอ ให้มีค าสั่ง ปรับปรุงหรือแก้ไขอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคมหรืออนุญาตให้ยกเลิกสัญญาเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคม  ของบริษัท 
ทรู มูฟ จ ากัด (กลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย) 
ผู้แทนกลุ่มงานโครงข่ายพ้ืนฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  (นายณัฐสุตฯ) น าเสนอ
รายงานการแสวงหาข้อเท็จจริง ของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท  ฉบับลงวันที่ ๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖โดย กทค. มีทางเลือกดังนี้ 

(๑) มีค าชี้ ขาดตามรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริง ของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อ
พิพาท ฉบับลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ว่าผู้ร้องไม่มีอ านาจร้องในประเด็นตามค าขอ ข้อ 
๑ และ ๒ ในกรณีนี้ เนื่องจากเป็นค าร้องซ้อนกับค าร้องขอของผู้ร้องในกรณีแรก ให้
จ าหน่ายค าร้องขอของผู้ร้องในประเด็นตามค าขอ ข้อ ๑ และ ๒ ออกจากสารบบ โดยให้ผู้
ร้อง กับ AIS และDTACไปด าเนินการตามมติ กทค. ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ก่อนโดยไม่จ าเป็นต้องรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการไต่
สวนข้อเท็จจริงตาม (๒) 

(๒) รับทราบรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท  
ฉบับลงวันที่ ๕กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖โดยให้รอผลการพิจารณาของคณะกรรมการไต่สวน
ข้อเท็จจริง เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีไม่เป็นธรรม 

  
มติที่ประชุม รับทราบรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริง ของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท  ฉบับลง

วันที่ ๕กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยให้รอผลการพิจารณาของคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง 
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีไม่เป็นธรรมตามประกาศ กทช. 
เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  เพื่อรวมพิจารณาไปในคราว
เดียวกัน เนื่องจากเป็นค าร้องที่มีมูลเหตุมาจากเรื่องเดียวกัน 

 
หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมแล้วว่าจะเปิดเผยความคิดเห็นเพิ่มเติมเพ่ือประกอบ

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ ดังนี้ 

“ต้นทางของเรื่องนี้เป็นกรณีที่บริษัท ทรู มูฟ จ ากัด ร้องขอให้ กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. 
มีค าสั่งปรับปรุงหรือแก้ไขอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในสัญญาที่
ผู้ร้องท ากับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และสัญญาที่ท ากับบริษัท 
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  ตามนัยมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๗ และ
มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ
กับข้อ ๑๑๔ และข้อ ๑๑๕ ของประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งข้อ ๑๑๕ ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ขอใช้หรือเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมรายอ่ืนมีสิทธิน าค าชี้ขาดที่ประกาศตามข้อ ๑๑๔ วรรคสอง มายื่น
ค าร้องขอแก้ไขข้อสัญญาให้เป็นไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมได้  แต่ที่ประชุม กทค. 



๗ 

 

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ได้มีมติด้วยเสียงข้างมาก  เห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท (กวพ.) ซึ่งเสนอให้จ าหน่ายค าร้องของผู้
ร้องออกจากสารบบความ ต่อมาปรากฏว่าทางบริษัทฯ ได้มีค าขอดังกล่าวเข้ามาอีกครั้ง 
พร้อมกับค าขอที่เก่ียวเนื่องอีก ๒ ประเด็น ซึ่งที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๕ มีมติส่ง
ค าร้องในประเด็นท่ี ๒ และ ๓ ให้ กวพ. พิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริงและความเห็น
เพ่ิมเติม และที่ประชุม กทค. ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๕ ได้มอบหมายส านักงาน กสทช. โดยกลุ่ม
งานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม เป็นผู้ด าเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามค าขอที่ ๓ ด้วย 
ผมจึงไม่เห็นด้วยที่ กวพ. มีการด าเนินการเพียงพิจารณาในเชิงเทคนิคของข้อกฎหมายว่า 
ค าร้องในคราวนี้เป็นค าร้องซ้อนกับค าร้องเดิม โดยมิได้ด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมตามท่ีที่ประชุม กทค. มีมติมอบหมาย 

นอกจากนี้ ผมยังคงยืนยันความเห็นเช่นเดียวกับการพิจารณาเรื่องนี้ในการ
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ ว่า ค าร้องขอดังกล่าว ของบริษัทฯ เป็นการใช้สิทธิตาม
กฎหมายเพื่อให้ กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. ซึ่งหมายถึง  กทค. ในปัจจุบัน ใช้อ านาจ
ก ากับดูแลการเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่าย  ที่จะต้องเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผลและเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายกับผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อ
โครงข่าย และต้องมีความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติระหว่างผู้ขอใช้หรือผู้ขอเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมทุกราย หรือก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในระหว่างผู้รับ
ใบอนุญาตเป็นเหตุให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องรับภาระเกินสมควร กรณีจึง มิใช่เรื่องพิพาท
ระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายที่ต้องด าเนินการโดยผ่านคณะกรรมการร่วมตามสัญญาการ
เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมก่อน  ดังนั้นการที่ กทค. ให้จ าหน่ายค าร้องโดยยังมิได้
วินิจฉัยว่า ค าชี้ขาดที่ ๑/๒๕๕๓ และ ๒/๒๕๕๓ มีผลกระทบกับข้อสัญญาการเชื่อมต่อ
โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างผู้ร้องกับคู่สัญญาทั้งสองรายหรือไม่ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่
ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ การลงนามในบันทึกความเข้าใจทางวิชาการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  (รสทช. ก่อกิจ ฯ และกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากร
โทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม             
(นายสุทธิศักดิ์ฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงเพื่อให้ กทค. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการให้
ส านักงาน กสทช. ด าเนินความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า    
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
 
 



๘ 

 

มติที่ประชุม รับทราบในหลักการ กรณีส านักงาน กสทช. จะด าเนินความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งนี้ ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงาน
วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมรับข้อสังเกตของ กทค. ไปด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  การต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ  (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมาย

โทรคมนาคม) 
 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

(นางสาวจิตสถาฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับการจัดสรรเลข
หมายโทรคมนาคมพิเศษหมายเลข ๑๔๒๒ และกรมเจ้าท่า ซึ่งได้รับการจัดสรรเลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษหมายเลข ๑๑๙๙ มีความประสงค์ขอต่ออายุ การใช้เลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก โดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและ
บริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาต่อ
อายกุารใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ให้แก่ กระทรวงสาธารณสุขและกรมเจ้าท่า 

 
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติ ให้ต่อ อายุ การใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ให้แก่ กระทรวง

สาธารณสุขใช้หมายเลข ๑๔๒๒ และกรมเจ้าท่าใช้หมายเลข ๑๑๙๙ ตามความเห็นมติที่
ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ตามท่ีกลุ่มงาน
บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 ๒. ให้ส านักงาน กสทช. โดย กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม พิจารณา
ในประเด็นการต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ทั้งนี้ หากไม่มีข้อขัดข้องใด ให้
พิจารณาแก้ไข หรือปรับปรุงประกาศ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอต่ออายุการใช้เลขหมาย
โทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลักให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นภาระแก่ผู้รับ
การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษมากเกินสมควร 

 ๓. มอบหมาย ให้ส านักงาน กสทช. โดย กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
มีหนังสือแจ้งไปยังผู้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษเพ่ือให้ปฎิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 



๙ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ  ได้ตั้งข้อสังเกตต่อที่ประชุมในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๔.๗ และ
วาระท่ี ๔.๙ ขอเปิดเผยความเห็นเพ่ิมเติมในระเบียบวาระนี้ เพ่ือบันทึกในรายงานการ
ประชุม กทค. ในส่วนหมายเหตุของวาระทั้งสอง ดังนี้ 

“ผมขอตั้งข้อสังเกตว่า ในการขออนุญาตต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษของ
กรณีต่างๆ ตามวาระทั้งสองเป็นการขอเมื่อพ้นก าหนดการอนุญาตใช้เลขหมายไปแล้ว ซึ่ง
ตามบทบัญญัติข้อ ๕๐(๓) ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลข
หมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้ “ระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้เลขหมายฯ     
มีก าหนดคราวละหนึ่งปี ซึ่ง กทช. จะพิจารณาต่ออายุการอนุญาตให้ใช้เลขหมายฯ       
โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ไม่กระท าความผิดเงื่อนไข กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ หลังจากท่ีได้
รับค าขอต่ออายุพร้อมช าระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้ผู้รับการจัดสรรเลขหมายฯ 
ยื่นค าขอต่ออายุโดยมีหลักฐานแสดงถึงสภาพการใช้งานคงอยู่จากผู้ให้บริการเลขหมายฯ”  
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรณีการอนุญาตใช้เลขหมายเป็นการอนุญาตโดยตรงต่อผู้ใช้งาน
เลขหมายเพื่อใช้ในกิจการหรือภารกิจขององค์กร แตกต่างจากกรณีการขอต่ออายุการ
อนุญาตประกอบกิจการ อีกท้ังตามประกาศฯ ได้ก าหนดระยะเวลาการอนุญาตในแต่ละ
คราวเป็นระยะเวลาสั้นเพียง ๑ ปี ดังนั้นจึงเห็นควรมีความยืดหยุ่นในการพิจารณาเรื่อง
ระยะเวลาการยื่นค าขอต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษดังกล่าว” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘  บริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ขอยกเลิกเลขหมาย Signaling Point 

Code (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

(นางสาวจิตสถาฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณี บริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น ขอยกเลิก
เลขหมาย Signaling Point Code จ านวน ๖ หมายเลข โดยคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ 
กทค. เพ่ือพิจารณายกเลิกเลขหมาย Signaling Point Codeให้แก่บริษัท โอทาโร เวิลด์ 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัดโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

 
มติที่ประชุม อนุมัติ ให้บริษัท โอทาโร เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ยกเลิก การใช้ เลขหมาย Signaling 

Point Code จ านวน ๖ ค่า โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ตาม
ความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท าหน้าที่
คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร



๑๐ 

 

และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ ตามท่ีกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙  การต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ของผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ 

จ านวน ๓ ราย (กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 
 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 

(นางสาวจิตสถาฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงกรณีผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ จ านวน ๓ ราย ได้แก่ 
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
พิเศษหมายเลข ๑๗๙๗ บริษัท ศิครินทร์ จ ากัด (มหาชน) จ ากัดซึ่งได้รับการจัดสรรเลข
หมายโทรคมนาคมพิเศษหมายเลข ๑๗๒๘  และบริษัท ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ซึ่งได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษหมายเลข ๑๑๑๒มีความประสงค์ขอต่ออายุ
การใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลักโดยคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ท า
หน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร
และบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอ กทค. เพ่ือพิจารณาต่อ
อายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ให้แก่ ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ จ านวน 
๓ ราย 

  
มติที่ประชุม ๑. อนุมัติให้ต่ออายุการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ๔ หลัก ให้แก่ ผู้ประกอบการเชิง

พาณิชย์ จ านวน ๓ ราย ตามความเห็นมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเลขหมาย
โทรคมนาคม ท าหน้าที่คณะกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ตามท่ีกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
เสนอดังนี้  

๑.๑ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน) ใช้หมายเลข ๑๗๙๗  : ห้วงระหว่าง
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และระหว่างวันที่           
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

๑.๒ บริษัท ศิครินทร์ จ ากัด (มหาชน) จ ากัดใช้หมายเลข ๑๗๒๘: ห้วงระหว่างวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ตุลาคม ๒๕๕๖ 

๑.๓ บริษัท ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ใช้หมายเลข ๑๑๑๒: ห้วงระหว่างวันที่ 
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึง ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 ๒. มอบหมาย ให้ส านักงาน กสทช. โดย กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม
มีหนังสือแจ้งไปยังผู้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษเพ่ือให้ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 



๑๑ 

 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ  ขอเปิดเผยความเห็นเพ่ิมเติมเช่นเดียวกับระเบียบวาระท่ี ๔.๗  

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐  การคัดค้านการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz     
(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑) 

หมายเหตุ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ ขอถอนระเบียบวาระนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  การลงนามในบันทึกความเข้าใจทางวิชาการร่วมกับสถาบันเทคโนโ ลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี (รสทช. ก่อกิจฯและกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 
 
หมายเหตุ กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมขอถอนระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒   หลักเกณฑ์การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT 

ย่าน ๒ .๑ GHz (คณะท างานจัดท าหลักเกณฑ์การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม กลุ่มงาน
วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม            
(นายสุทธิศักดิ์ฯ) น าเสนอหลักเกณฑ์การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือรองรับการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒ .๑ GHz  ซึ่งได้จัดท าเป็น ร่างประกาศ กสทช. จ านวน        
๓ ฉบับ โดยได้ด าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนที่กฎหมายก าหนดไว้ครบถ้วน
แล้ว เพื่อให้ที่ประชุม กทค. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ได้แก่ 
๑. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับ

โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. .... 
๒. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ภายในประเทศ พ.ศ. .... 
๓. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. .... 

 
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ ร่างประกาศ กสทช. จ านวน ๓ ฉบับ ตามที่ กลุ่มงานวิชาการและจัดการ

ทรัพยากรโทรคมนาคมเสนอ 
 ๒. ให้ส านักงาน กสทช. โดย กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 

น าเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามกระบวนการและข้ันตอนของ
กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 
หมายเหตุ  กสทช. ประวิทย์ฯ ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมากในการ

พิจารณาระเบียบ วาระที่ ๕.๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือรองรับ



๑๒ 

 

การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ผมจึงขอเปิดเผยความคิดเห็นของผม  

เพ่ือบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ในส่วนหมายเหตุของวาระดังกล่าว ดังนี้ 

“ในการจัดท าร่างประกาศ กสทช. ทั้ง ๓ ฉบับนี้ ส านักงาน กสทช. ไม่ได้ด าเนิน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามท่ีก าหนดในระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับ
ฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมิได้มีการประกาศเชิญชวนล่วงหน้าอย่างน้อย 
๑๕ วันก่อนการเริ่มต้นรับฟังความคิดเห็น ซึ่งมีองค์ประกอบที่จะต้องแสดงเป็นอย่างน้อย
ได้แก่ สาระส าคัญของประเด็นปัญหา, เหตุผลและความจ าเป็นในการด าเนินการ, วัน 
เวลา สถานที่ วิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการ และรายละเอียดอื่นตาม
ความเหมาะสม  

อีกท้ัง ส านักงาน กสทช. ยังมิได้น าเสนอข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ผลกระทบจากการออก
ประกาศท้ัง ๓ ฉบับอย่างเพียงพอ เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจของ กทค.  โดยเฉพาะใน
กรณีของร่างประกาศเรื่อง การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.... และร่างประกาศเรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ.... ที่มีการก าหนดยกเว้นการอยู่ภายใต้บังคับของ
ประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ในขณะที่
ร่างประกาศเรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ.... ก็มีการก าหนด
ยกเว้นการอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ กทช. เรื่อง การประกอบกิจการโทรคมนาคม
ประเภทการขายส่งบริการและบริการขายต่อบริการ ซึ่งผมเคยให้ความเห็นในชั้น
กลั่นกรองไว้แล้วว่า ส านักงาน กสทช. ควรที่จะน าเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาใน
ลักษณะการเปรียบเทียบให้เห็นว่ามีหลักการหรือประเด็นส าคัญตามประกาศท่ียกเว้นนั้น
ส่วนใดบ้างที่ไม่ปรากฏในร่างประกาศใหม่ และมีส่วนใดบ้างที่ใช้หลักการที่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้โดยมีการอธิบายเหตุผลในการปรับเปลี่ยนหลักการและสาระส าคัญดังกล่าว
ประกอบด้วย แต่ส านักงาน กสทช. ก็มิได้ด าเนินการในเรื่องนี้แต่อย่างใด 

ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่อาจให้ความเห็นชอบต่อร่างประกาศที่มิได้ด าเนินการตามข้ันตอนที่
กฎหมายก าหนดและไม่มีการน าเสนอข้อมูลอย่างเพียงพอเพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจโดย
รอบคอบนี้ได้” 

 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ การพิจารณาค าขอใช้สิทธิแห่งทาง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาฯ (กพส. (ชุด ๓) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖) (กลุ่มงาน
วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม) 
ผู้แทนกลุ่มงาน กลุ่มงาน วิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ( นางสวาวิไลฯ) 
น าเสนอค าขอใช้สิทธิตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิ
ในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใด ในการ
ให้บริการโทรคมนาคม (หรือหลักเกณฑ์สิทธิแห่งทาง) และมาตรา ๓๙ วรรคแรก  แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

มติที่ประชุม  ๑. เห็นชอบตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง ท าหน้าที่
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.) ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์
ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ตามท่ีกลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมน าเสนอ ดังนี้ 

(๑) แผนผังการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
จ านวน ๗ ราย ( ๑๑๓ค าขอ) แบ่งเป็น เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Optical Fiber 
Cable - OFC)จ านวน ๔๓๓เส้นทาง เคเบิ้ลทองแดง (Copper Cable) จ านวน 
๕๙เส้นทาง และเคเบิ้ลโคแอคเชียล (Coaxial Cable)จ านวน ๒๓๖ เส้นทาง 

(๒) แผนผังการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม จ านวน ๔ ค าขอ รวมจ านวน ๒,๓๗๘ จุดติดต้ัง 

 ๒. รับทราบรายงานการให้ความเห็นชอบของประธาน กทค. ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากท่ี
ประชุม กทค. ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ กรณี Access Network 
(Node ถึง End User) ระยะทางไม่เกิน ๔ กิโลเมตร จ านวน ๒ ราย (๓๖ ค าขอ) เป็น
เคเบิ้ลใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable - OFC) จ านวน ๑๒๔เส้นทาง 

 ๓. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งรัดการเสนอแต่งตั้งกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.) 
ทดแทนกรรมการที่ลาออก รวมทั้งเรื่องเบี้ยประชุม ต่อที่ประชุม กสทช. เพ่ือให้ทันต่อการ
ประชุมในเดือนเมษายนนี้ 

 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔  ผลการด าเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อ
น าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม 
(งวด ๑/๒๕๕๕ และงวด ๒/๒๕๕๕) (กลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือ
สังคม) 

 ผู้แทน กลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม  (นายนิพนธ์ ฯ) น าเสนอผล
การด าเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพ่ือ
น าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (งวด 
๑/๒๕๕๕ และงวด ๒/๒๕๕๕)ดังนี้ 

๑. ผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียม USO งวด ๑/๒๕๕๕ (มิถุนายน ๒๕๕๕) และ 
งวด ๒/๒๕๕๕ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕)  

๒.แนวโน้มประมาณการจัดเก็บรายได้เป็นรายปี พร้อมบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
กับผลกระทบที่อาจเกิดจากมาตรการการหักลดหย่อนค่า USO ของผู้รับใบอนุญาต 

๓. การผ่อนผัน หรือการขยายระยะเวลามาตรการและบทลงโทษกรณีไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียม USO ภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

๓.๑ กรณีผู้รับใบอนุญาตได้น าส่งค่าธรรมเนียม USO ภายในระยะเวลาที่
ประกาศก าหนด แต่มีการค านวณคลาดเคลื่อน 

๓.๒ กรณีการช าระค่าธรรมเนียมUSO งวด ๑/๒๕๕๕ หากผู้รับใบอนุญาตมี
จดหมายแจ้งขอขยายระยะเวลาการน าส่งค่าธรรมเนียมก่อนวันที่ครบ
ก าหนด หรือ มิได้น าส่งค่าธรรมเนียม หรือขอให้ กสทช. ทบทวน
หลักเกณฑ์การจัดเก็บ หรือยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ ให้อนุโลมขอผ่อนผัน
ระยะเวลาการน าส่งรายได้ ออกไปอีก ๑ เดือนหลังจากมีการพิจารณา
ของที่ประชุม กทค. และมีมติแจ้งไปยังผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว 

๓.๓ กรณีผู้รับใบอนุญาตได้น าส่งค่าธรรมเนียม USO ในครั้งต่อไปล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่ก าหนดให้ด าเนินการรียกเก็บเงินเพิ่มตามประกาศฯก าหนด  

๔. การปรับปรุงเกณฑ์ตามประกาศก าหนด โดยแบ่งการด าเนินการเป็น ๒ 
ระยะ คือ ระยะสั้น (เริ่มมีผลบังคับใช้ปี ๒๕๕๖-งวดการช าระของงวด ๑/๒๕๕๖ ครบ
ก าหนดช าระ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖) และระยะยาว (เริ่มมีผลบังคับใช้ ปี ๒๕๕๗)  

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียม USO ตามท่ีกลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดย

ทั่วถึงและเพ่ือสังคมเสนอ 
๒. รับทราบแนวโน้มประมาณการจัดเก็บรายได้เป็นรายปี พร้อมบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
กับผลกระทบที่อาจเกิดจากมาตรการการหักลดหย่อนค่า USO ของผู้รับใบอนุญาต 
๓. ให้ กลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม หารือร่วมกับ กลุ่มงาน
กฎหมายโทรคมนาคม ในประเด็นกฎหมายเรื่อง การผ่อนผัน การขยายระยะเวลา และ
มาตรการลงโทษในกรณีที่ไม่ช าระค่าธรรมเนียม USOภายในระยะเวลาที่ก าหนด 



๑๕ 

 

๔.เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้เพ่ือน าไปใช้ในการจัด
ให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามที่ กลุ่มงานบริการ
โทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพ่ือสังคม เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรา ๒๘ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และใช้ในการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป  
 

หมายเหตุ กสทช. ประวิทย์ฯ  ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก ในการ
พิจารณาระเบียบ วาระ ที่ ๕.๔  เรื่อง ผลการด าเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพ่ือน าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (งวด ๑/๒๕๕๕ และงวด ๒/๒๕๕๕)  ผมจึงขอเปิดเผย
ความคิดเห็นของผม  เพ่ือบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ในส่วนหมายเหตุของวาระ
ดังกล่าว ดังนี้ 
“ผมเห็นชอบให้มีการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้
เพ่ือน าไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม แต่
ผมมีความเห็นแตกต่างในส่วนของเนื้อหาของร่างประกาศท่ีส านักงาน กสทช. เสนอ ใน
ประเด็นนิยามของ “ผู้รับใบอนุญาต” โดยผมเห็นว่า ผู้รับใบอนุญาตท่ีมีหน้าที่จัดสรร
รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนนั้นควรต้องเป็นผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมทุกราย เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติแห่ง พรบ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๘๐ ที่ก าหนดไว้ว่า ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมใดที่
ได้รับอนุญาต สัมปทาน สัญญาจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือองค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทยอยู่แล้วก่อนวันที่ พรบ. นี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้นั้นมีสิทธิหน้าที่และความรับผิด
เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตาม พรบ. นี้ด้วย ซึ่งมาตรา ๑๗ วางหลักว่า คณะกรรมการมี
อ านาจก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
ต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรานี้ และ มาตรา ๑๘ ก าหนดว่า ให้ผู้รับใบอนุญาตมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง ดังนั้นผู้รับสัมปทานจึง
มีหน้าที่จะต้องจ่ายค่า USO ตามบทบัญญัติแห่ง พรบ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม
ฯ มาตรา ๘๐ วรรค ๒ ประกอบมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ และตามที่ประกาศฯ 
ก าหนด ผมจึงไม่เห็นชอบที่จะมีการนิยามให้ยกเว้นหน้าที่ในการจัดสรรรายได้จากการ
ให้บริการโทรคมนาคมให้แก่กองทุน USO แก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีได้รับ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมฯ ใช้บังคับ ตามที่ส านักงานเสนอ ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ ที่ประชุม กสทช. 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ ได้เคยพิจารณาและไม่เห็นชอบกับข้อเสนอของส านักงานมาแล้ว 
ส่วนในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้รับสัมปทานยังไม่ด าเนินการน าส่งค่า USO พร้อม
เงินเพ่ิม ทั้งท่ีประกาศฯ มิได้ยกเว้น ผมเห็นควรที่ส านักงาน กสทช. จะด าเนินมาตรการ
บังคับและก าหนดบทลงโทษต่อไปด้วย เพื่อไม่เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ 



๑๖ 

 

ผมเห็นควรให้ส านักงาน กสทช. วิเคราะห์ถึงแนวทางการปรับลดอัตราการน าส่งค่า USO 
ลง เพ่ือลดภาระแก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกรายโดยเสมอหน้ากัน  ซึ่งในกรณีที่
สามารถเรียกเก็บเงินค่า USO จากผู้รับสัมปทานได้ย่อมจะท าให้ฐานรายได้ในการเรียก
เก็บเงินค่า USO เพ่ิมมากข้ึน และสามารถก าหนดอัตราการเรียกเก็บเงินค่า USO ลดลง
ได้ในภาพรวมทั้งหมด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ส าหรับเรื่องการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ผมเห็นควร
ด าเนินการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วันตามมาตรา ๒๘ แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และต้องประกาศเชิญชวนล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วันตาม
ระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้
เสียและประชาชนทั่วไปมีระยะเวลาเพียงพอในการร่วมแสดงความคิดเห็น รวมถึงควรมี
การประเมินผลกระทบจากการก ากับดูแลตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบจากการก ากับดูแลของส านักงาน กสทช. ด้วย” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ การเข้าร่วมการประชุม WTPF (กลุ่มงานการต่างประเทศ) 
ผู้แทนกลุ่มงานการต่างประเทศ  (นางสาวศรีสุดาฯ) น าเสนอข้อเท็จจริงเพื่อให้ กทค. 
พิจารณาเข้าร่วมการประชุมนโยบายโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลก 
ครั้งที่ ๕ (World Telecommunication/Policy Forum: WTPF-๑๓) หัวข้อเรื่อง 
Internet-related Public Policy ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ( ITU) 
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในฐานะที่
ปรึกษาผู้แทนไทย 

มติที่ประชุม รับทราบการเข้าร่วมการประชุม นโยบายโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
โลก ครั้งที่ ๕ (World Telecommunication/Policy Forum : WTPF-๑๓)  และให้
กลุ่มงานการต่างประเทศ น าเสนอรายชื่อพนักงานที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญใน
ประเด็นหัวข้อของการประชุม จ านวนไม่เกิน ๒ คนเพ่ือเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ การปรับปรุงและพัฒนาบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กลุ่มงานบริหาร
และจัดการเลขหมายโทรคมนาคม) 

 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
(นางสาวจิตสถาฯ) รายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามมติ กทค. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ 
เรื่องการปรับปรุงและพัฒนาบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และน าเสนอร่าง
ข้อเสนอรูปแบบการโอนย้ายเลขหมายและร่างเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้าย
ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ (MNP Porting Manual)                 
ที่ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสนอต่อส านักงาน กสทช. 

 
 



๑๗ 

 

มติที่ประชุม ๑. รับทราบผลการด าเนินการตามมติของที่ประชุม กทค. ของส านักงาน กสทช. 
๒. เห็นชอบการปรับปรุงเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติในการโอนย้ายเลขหมายฯ ของ
ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในรูปแบบการโอนย้ายเลขหมายแบบ General port 
โดยจะต้องอยู่ภายใต้หลักการ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย และ บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิ     
เลขหมายโทรศัพท์ จ ากัด  จะต้อง ขยายขีดความสามารถในการให้บริการ        
โอนย้ายฯ ให้สามารถรองรับการโอนย้ายเลขหมายฯ ได้ไม่น้อยกว่าวันละ
๔๐,๐๐๐ เลขหมาย และขยายขีดความสามารถข้ึนอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้อง
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมถึงในกรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน และ
การเปิดให้บริการ ๓G โดยให้มีการประมาณการความต้องการเพื่อใช้ในการวาง
แผนการขยายให้ชัดเจน 

๒.๒ การเพ่ิมช่องทางในการให้บริการยื่นค าขอโอนย้ายฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น    
Web Site Call center หรือ SMS เป็นต้น  โดยผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ทุกรายจะต้องจัดท าระบบความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการที่สามารถตรวจสอบตัวตนและการแสดงเจตนาการขอโอนย้ายฯ ของ
ผู้ใช้บริการ ตลอดจนมีการก าหนดกระบวนการและข้ันตอนการโอนย้าย พร้อมทั้ง
การให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ชัดเจนได้ในทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมี
การป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้ข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการในทางท่ี
มิชอบได ้

๒.๓ ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย จะต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการท างานภายในของตน ให้สามารถรองรับปริมาณค าขอโอนย้ายและ
ให้บริการโอนย้ายเลขหมายฯ ได้มากข้ึนรวมทั้งเพ่ิมช่วงเวลาให้บริการ เพื่อให้
สามารถให้บริการประชาชนผู้ใช้บริการได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุด  

๓. ส าหรับเรื่องการทบทวนค่าธรรมเนียมการโอนย้าย ให้ส านักงาน กสทช. โดยกลุ่มงาน
บริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคมติดตามและเร่งรัดให้ผู้ประกอบการและ บริษัท 
ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จ ากัด จัดส่งข้อเสนอมา ให้ กทค. พิจารณา
โดยเร็ว 
 
 
 
 



๑๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ ประเด็นข้อกฎหมาย กรณี กสทช. จะมอบหมายให้ กสท. เป็นผู้อนุญาตให้ใช้วงโคจร
ดาวเทียมเพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กลุ่มงานกฎหมาย
โทรคมนาคม) 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม (นางสุพินญาฯ) น าเสนอ
แนวทางการชี้แจงในประเด็นข้อกฎหมาย กรณี กสทช. จะมอบหมายให้ กสท. เป็นผู้
อนุญาตให้ใช้วงโคจรดาวเทียมเพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และ
ขอให้ กทค. มอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม 
(นางสุพินญาฯ) นายชัยยุทะ มังศรี นายภูริต ประสานศักดิ์ และนายโสรัจจ์ ศรีพุฒ เข้า
ให้ข้อเท็จจริงต่อคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ กสทช. ตามแนวทางการชี้แจง
ข้างต้น 

 
มติที่ประชุม ๑. รับทราบแนวทางการชี้แจงในประเด็นข้อกฎหมาย กรณี กสทช. จะมอบหมายให้ 

กสท. เป็นผู้อนุญาตให้ใช้วงโคจรดาวเทียมเพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ ตามท่ีกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคมเสนอ 

 ๒. มอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม               
(นางสุพินญาฯ) นายชัยยุทธ มังศรี นายภูริต ประสานศักดิ์ และนายโสรัจจ์ ศรีพุฒ เข้า
ให้ข้อเท็จจริงต่อคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ตามแนวทางการชี้แจง
ในข้อ ๑. อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ แจ้งความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมในการชี้แจงข้อเท็จจริง
ต่อคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. และขอให้ส านักงาน กสทช. 
ประสานงานให้เป็นไปตามประสงค์ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘  การพิจารณาแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส     
เน็ทเวอร์ค จ ากัด ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙(กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม) 

หมายเหตุ ระเบียบวาระนี้ส่วนงานเลขานุการจะน าบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอให้ที่ประชุม 
กทค. พิจารณาอีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 
 



๑๙ 

 

ประธาน  กล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา       ๑๓. ๐๐   น. 
 

 

    ........................................... 
     (นางสาวพิชรดา โสมกุล) 
               ลูกจ้าง 
      ผูจ้ดรายงานการประชุม 

   .............................................. 
  (นางสาววรุณรัตน์ กิจภากรณ์) 
  พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
      ผูจ้ดรายงานการประชุม 

พันเอก  
     ........................................... 
       (สมมาส ส าราญรัตน์) 
         ผู้บริหารระดับต้น 
     ผู้จดรายงานการประชุม 

........................................... 
(นายพิชัย  สุวรรณกิจบริหาร) 

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน 
และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

     พันเอก   
                 ......................................... 

          (เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ) 
         ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

           ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

............................................. 
(นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร) 

รองเลขาธิการ กสทช. 
เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


